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 ةيامعرأو نيتسو سمخ ةنس ىلوألا يدامج 0 ةفالحلا 0 نم هيلإ كا
 طع
 الوس موي

 را رع + را 2

 00 ل ل ل م ها
 ل0 نإ تلعب انا 1 تمن هنأ كنع ديك
 اليف كيَلإ ةليِمَق ُدْيَعَو *مظانم ْتَنْسَح

 الوُبُد دير ادبأ ميماربب ىتحلا ٌنامْفأت مفك أ َتَوَدَو

 الوللا جات حمي ًاشيأ لاقو » : ينأي أك (ل) يف ةديصقلا هذه ناونع )١(

 يدامح يف ةفالخلا ةرضح نم لساولا فيرشتلا هسيل دنع ملاص نب رصن نب دونم

 . ماللا ةيفاق ىلع « ةياعبرأو نيتسو سمخ ةنس نم ىلوألا

 شالا رظنا . عسانلا وهس نم وهو رصن نب دم (م) و (ع) يف (0)
 (5) س () مد

 نب دوم بطخ ةئسلا هذه يف » 45+ ةنس ثداوح يف ريثألا نبا لاق (م)

 ىلإ ةفيلحلا لسرأو ... هللا أب مئاقلا نينمؤلا ريمأل بلي سادمم نب حاس

 يجافخلا نانس نبا هحدمو اهسبلق ينيزلا دمح نب دارط ءابقتلا بيقث عم ملخلا دوم



 الوبس تامركسْلا َنورَح فرو

 الوكو هب

 الب هاشلأ يف © أو ادرج ىيرلا رمت« داو كلت لفك
 الوؤحو ةمومت رست تننأ اهتاهام ةعاهلل تأ” نكل ير ام خا دي 4 0 15 ت6 5 1

 (ل) كؤانغ )١(
 (م) و (ع) اليوأتلا هدوم تقنع اذإف ()
 (م) و ( ع) ينش ©
 (م) و (ع) ... ايكشلا اولاط ()
 (971) ص (م) مقر ةيشاحلا رظنا . سادر نب حلاص نب رصن : هدلاو (ه)
 تناكو ةديسلاب فرعتو ناترح بحاص ير : 8 همأ (0)

 سادرم يتب ةلود ةسايس يف ليلج رثأ اهو ”ةحاصفو ءاهدو ةلقع ءاسنلا تامظع نم
 نم ٍبلحلا ةدبز ىف ميدسلا نبا هيلإ راغأ

 (م) و (ع) ... اتأ نعل 0



 سوح نب ناويد

 الينلأ ُرْيَريَأ مم امك كل

 عطقيو ابفس

 ب بلح كلم « سادرم نب حلاص نب ةيطع : وه همع )١(
 || ةيطع دصنق , اهسفت ةنسلا يف دوم هيخأنبا هنم اهذخأف 4م ةنس حلاص

 اف مورلا ىلا ةيطع راسو ؛*م ةئس شيرق نب ملسم ةلودلا فرش هنم اهذخأ 0

 « م١ س و ج رينألا نال لكلا » ٠ 458 ةئس ةينيطنطسقلاب

 (م)و (ع) لضخ ()
 (م) و (ع) الج الج هنع (0
 0 (م)و (ع)؟ اع (4)
 سونامرأ دعب مورلا كلم ليئاخيمو ٠ مورلا كلم : سوتامرأ (ه)



 يناثلا ءزجلا

 و

 و ري
 اليت ىدكرأا ابل َتَمج الج
 البلأ ديول داع © "5 َداَوذَأ

 ا امطا ل الم

 الإ ضفُم ©اهباَقر نأ َتمَعَ

 ةدع هب تناكبلح لامعأ نم قدشتكفلا» : نادلبلا مبسم يف توقايلاق >> )١(
 ةعقو تناك هبو خسارف ةسمخ بلح نييو هنيب ناطلسلا لتب مويلا فرعي يدا وهو تامتو
 ونب هرسأف غم+ ةنس يف سادرم ينب نم بالك ينبو نادمح نب 0 للا

 (+5) ص )١( مقر ةيعاحلا رظناو « بال
 7 لز ترش (0)
 ةياور يف ( م) و ( ع) متاوطس (©)

 زد(عزاتسا
 دم



 سوح نإا ناويد

 الود ءانلا 1 رم يع

 الولف تابياثلأ َراَرغ ْتْدََم

 اليفك َداَرَأ ا َتْنَكَف دبع

 ل تا د

 الويجَملا ُهَنَح اهم تْحَسْوُأ ةظفلب باطلا لصق ْنَع تنبأ

0 
 ٠ ةياور يف (م) و ( ع) نهنع (0)
 ةليسأ ةدحاولا لسنلا دنع شيرلاو فوصلا نم طقسيام : ليستتلا (م)
 (م)و ( ع) 'توتحتام 0

 رم بلحلا ةدبز ةل

 ( ميدملا نبال بلح خيرات

 (م)و ( ع)اليسف هز مل ()

 (م) اورذحلف (؛)
 (م)و ( ع)ةقيلحلا (م)



 الرد اك

 الوم عرفا تلع 'كَو 5

 الوُدْبَم ْنَكَي "لام اهداَدوَو

 8 َكافْطْمأ ال

 (م)و ( ع) هئافصو ()



 سوثيح نإ ناود

 8 هلو

 + ةقنأ نت ثركتو
 النام 5 كلب ةَموُسَم
  الْيَسلَأ تامر يف لِمَ
 دابق آلا مو الو اي

 اليد يرث الو قومي

 ا

 الحْسأ ذق ابكنم مامإلا َكَو

 الئطُم كنأ ان ةمْذَت *[ امَواَدك ب حتت طولا منَ

 .يدنكلا رجح” نب سبقلا ؤرما وه : للّكْملاكلماو .ينا

 (من)5(ع) يولي (؟)
 . ةصاخ ةبولا يف "باودلا نم هيلع لمحام : نالثخل/ا (ع)



 يناثلا ءزجلا

 (لزالقتم ()
 (لر ينراكيجتال ()



 ىنَم ولف لا لأ "”تدَعِنب

 كوُبْع لك ْنِم

 (ك) أول ()
 ٠١ جراسبألا كلاسم يف اكةقطنلا تايبألا هده فصي ()

 (دراع (©)
 (لو تسمأ (4)
 تايبأ ةسمخ لبق ( ل ) يف تيبلا اذه ناكمو ( ل )الذبتم (6)

 ,(م)5(ع)اىدع ©)
 ) اسم ) لاا نزح (0)

 (ل ) يفو . زيوربأ ىرسك س رف وهو مثدألا ءا



 ل

 ع : ماقآ سْوَق

 ٌهدَقَع ةيطَخل لحام ْنَ

 (مزو(عوود# ()
 كلاسم يف )للا فسو (:)
 هيلع (0)
 (ملد (عل ام 9
 (م) و ( عر اهثغب ()
 (ل) كرجأ )



 سوح نبا ناويد

 ةدامع َماقأ *

 (ل) ىم ()
 (م) و (ع) شماه ىلع . كب ارثآم لواي (0)
 (ل) ةفس يف زاج 0(5)
 (م) و (ع) ةنمش نم مو ()

 (م)و (عر الغبم (ه)

 (ل) بتعلاو ()
 (م) و (عر هت ()
 () و (ع) بوبغ م)



 الّمثتو لوقت نأ فوت ا
 ليرتم ةرابوا ودنلا فلخ

 الشي نأ انقلأ ايف انقل مم

 الدنملا نِلَتْنَت قب

 الّفتم باب هلأ ند ن
 كلك ُهْنَع تكو الّسْعأ ام ِهْئاَوْدَأ نم تنَسَحَ

 انئاطؤأ ْنَع فوملأ ضخم

 و (ع) شماه ىلع . انمآ ()
 (م) و (ع) الجع نأ (0
 (مو (ع) تلح 0
 (م) ردوع ليتق ( ع) كدوع ليتق ()
 (م) و (ع)ر الضعأ (0)



 (ل) قيضت (0)
 (514) نص (2) مقر ةيشاحلا رظنا . ياطلا جترفلا نب ناكح وه (م)



 لأ اَدإ كولا كزأ
 الصنم ىفمأ ءاجيملا يفو افك يتم ىدأ ءاوأللا يف ناك 5 مر رز عك

 الّزملا باتكلأ كاياضق ْتَسَأ توجع اني مك 0 اذ

 "ةداشر لمَ ”اوركَم
 2 عاهد رع

 مدل موصخلا

 . دنهلاو ناسارخ نيب دحلا يهو ناسارخ فرط يف ةميظع ةئيدم
 « ثادلبلا ممسم >

 (ل) اهف لغفلاب (0)

 (م و عشماه ) اوممتجا (©)



 سوح نإ ناويد

 الأي "نأ ُهَيفَك لاوشلأ لد

 الث تتاعل عر اهنأ © لَو
 هدم 1

 دلقثأ ام

 الود يري َراصو ©" نيم يف

 (ل) يف درب مل هلك تيبلاو ٠

 لرااهتأدأ ()
 (م) و ( ع) يف تيبلا انه دب م (م)
 (م) ه (ع) نوحدم يف ()



 ةئس ةرضحلا ىلا ذفنلا 299 وءوتقلا فصيو رطفلا ديعب هينهيو هحدمب لاقو
 ةثامعبرأو نيئالث

 للملا بتارلأ لع َيلتْمُم تقلخت

 ىغَم ليج يف طق َتلثم ناك ام

 (نز الحف ()
 . بكرت الو اهدواقمب دامت يتلا ليقو ليخلا : دئودقلا ()

 (0) 5 (عز : كل 6
 (ل) رختفيلف ()



 سوُجَح نبا ناوبد

 أن ةلركد َنلَح حابرلأ لبق

 ا

 )١( ةريزغلا راطمألا : باعتنلا .

 )( م)و (ع) عاب
 ١ دي نواماوم (6)
 (م)و (ع) دع ()
 (ل) لوم (ه)



 (ع شماه) لمألا )١(
 (ل) رغصتسم (0)

 (ل) لوطي وهو (©)
 (م) و (ع) عرسلا ()
 (لز'تنغا(ز



 كرثلم هناك داك اك لع

 ُلَوُحْدَو

1 

 ومنو مالا“

 هانرتخا ام حصألاو ( ىتلخت”) عسنلا عيمج يف )١(
 (ل) لظف (0)
 (ل) ليدم ()
 (م)ز و (ع) لسي (:)
 (م) ثيع ()

 (5)2 عر تل
 . اهقوريو ىنأ نم مد اهراطمأ (؛)

 ( ع ىماع) ... ةنسألا عل (0)

 (ل) لكدف ()
 )٠١( ص (5) مقر ةيهاحلا رظنا )04(



 نب رصن وه ١(
 0 5 يبمكلا ىلع (؟
) 
) 
 (0) دارقلا دنع (0)
 (م) و (ع) اوبداتدأ ()
 (م) و (ع) دوت (ه)

 (ع) تامنألا (0)
 (م) ؟ لفطا (0)



 سوّيَح نإ ناوبد 44

 هَل النترا مي ىليلايف لحل سأل هوَ

 0 ىلملأ يذم

 م نامنأل ري ضف ساثلايف أ ىابلاوت

 دارا ينير رخل

 طيبص ْمالَكْلَأَو كضكَر ذامد

 ٌليلَد حيرّصلأ جنش ني , ااَظَو

 ليصأ َوْهَو دامت ةتطلاخ ْوَأ

 ليسَر حومطلا فرطلاو ق
 لرسم اع ب 0 .

 عز والام ()'
 ) اهتارعأ (0)

 (م)و (ع)؟لولسم ()



 ر لواط ْنَل ديال لَ

 اهِإَو لاقذأ اًدُيرسْحأ نكات

 (م) و (ع) ؟ ليلحتلا اهمغف (0)

 (م) و (ع) ؛ تلفحمو ()

 (ل) در ا (0)

 (ل) كلاوثلاو (0)



 (ل) فرط (©)

 الالَّض ءوُبلاَط ىمَي َمالَك

 لاَعو اهكيطتشلا َكَراَبَتَ

 الايمأ ةئاوطخ ْتَدَع ْنَم

 الاصنو ةّسايس ماقثلا هاد

 الاوخألا تك 'رال نم َتاَمْرَع

 3 0 َدْنَع



44 

 الابرس هلا يحمي نم

 «"ولآلإَو ًَظ 20 بت تلَمَجَم

 كك را فاوتلأ َرَدَح

5 
 الق :نإ مئنرأ لب كاط نإ مالْمأ لب لاس نإ يروا ىرأ
 هئاشطتعَو هْئاَسَقَو وئاضع

 الاصآلاأ َكِلوُصُو لبق َتْلَص

 الامثألا ليي تشم ناك ْنَم

 الات كاَوس ْدَحأ ابكنَص يف

 الملأ نامأ "نم لإ رَعام

 الاَدملا ىلثلا بط يف تضع اًناطَو مانألا

 (در اتبع ()
 ةبرحلا يهو ةلأ عمج : لاللا (0)

 (ل) دادولا لهأ (©)
 (م) د (ع) تاوسلا (4)
 (ل ةتيثأ ام (ه)



 (م) الآ نم ()
 (ءراد عز ده
60 
 ةلجألاو عقاربلا تضن (4)

 21( ال ا

 ل

 0 الافثأ * عَ كو

 ال ا نم ظنت تلظ

 المك ىغَولأ موي يفَو ّآلا

 الط الإ



 الارخألاو امحألا َدَدَع نم

 المو ًالْئْوَم كبانَج اوُدَجَو

 لأ |مإ ككرد دل .للارسس دك

 الاشؤأ

 0 و 7+ ص يننالقلا نبال قشم
 تايبأ ةثالثو تيبلا اذه (؟)

 بانج وثب .(4)
 بالك وثب (6)



 الَّطشَأ ضراعلا َتُْكَف و

 الو نم لع هَرطاوَم ىكاو اوُتَعْذَأ اتق ُةُقعاوَم توزأ

 ٌةيَطعَو اًنعاطم َتْلَنَأ دام

 الذإ كرما لك لع

 (/4) ص (5) مقر ةيشاحلا رظنا : ريم ونب (0)

 (م) و (ع) الع ©

 ا بحاص يريغلا بانو نبا وه : نعاطمو .(م) و ( ع) يندت

 وخأ لامثو . نعاطم وخأ باكثو نب بيبشو . ى
 « مدملا نال بلا ةدبز »

 (م) و (ع) كاجراا (ه)
 (ل) ... يف تنر ي(0)



 الاطنألا

 الآ كر

 الالغأ اهتلَح

 «0الالؤإ انج الإ

 الالطلا اهب يدْبَت :

 الاَّصِنَو الصانم ذأ ىبئازخئاكاوك نك
 الاب ف 1 1و لوألا كني
 «الاع ٌرْدَمْلا يف اكنأو امْبَر ميثم َسخأ لاَحمإلأ يف َن

 ل

 «هالاضلاو بذل َكْيَنِإ وكف

 3 (ل) يف تيبلا اذه هدي م (0)
 ( ةلالدإ ) نوكست نا ربظألاو عسنلا عيمج يف اذك ()
 (م) ؟ الالدإ (

 . هيلي يذلا دعب (م) يف تيبلا اذه ناكم (ه)

 (م) و (ع) الامف توحت الوق اومت اذإو ()
 (م)و (ع) الاجوألاو ثدحلا ()



 اًمدَْب بلاَملا َكْضاَدَم اوك
 هقوع هذ تي

 ... ناطلسلا يني تيع (ل) ... ناطلسلا اذب ”ثيغ (1)
 (194) ص (ع) مقر ةيعاحلا رظنا : مصاوعلا (0)
 (م) و (ع) ميس 0
 )0( هاذتحا امل )ع

 (م) كنمل (ه)
 (م) و (ع) ... رادبو ()
 (در من 0



 هور لاَ .

 الاطأ َكْيَلَع ىلثأ ْنَم َكاَدِل كلع 2لآ م كاد

 )زا ةلطلا )١(

 م(
 0 ين 0

 ا رعيفتو (؛
 (ل) تءاد (0)
 (ل) لالا (0)
 (الادمأ ) باوصلا لماو اذك (0)



 6 وو اس نس اهدكشتَس

 الث ىديلأ دب 0 رع دل ن

 (م)و (ع) 4 0)
 (ينتخلا روجونأ ةججرتب ركاسع نبا) ةدرق ()
 , (ك)ت 0
 (م) و (ع) ةرسأ دح ىرت تح ()
 (ركاع نبا) نونيبي (ه)
 (نح نع ) لوألا عيمج يف ()



 البي امو ناءزلأ ىلب
 نيب 5 منو 57

 الْدَلأ دئاَرل ف ري امذقنْصُشلابَو هدر كلا طعم بابش

 الح ال اوعي

 دخلا هت رط هذ

 ًالغ اهرت يفَو الغ ىللا ردصل

 الع قالا تكس نب ىتانخ

 الإ ىرونأ ذأ
 الط نَلِداهَو ى

 ىلخم أدبأ اي ”ير

 (ل) تيبلا اذه دمي م (0)
 (ركابع ناز يدمح )2

 26051 (عز ؟ ده (6)

 02 مر دلع
 ركاسع نبا ) يراكقأ (0)



 سوح نبأ ناويد

1/4 

 200 ينرغلا جرفلا أ نبك

 دولا ةعتطصا ء يترغلل دمحم نب رفمج نب دمم جرفلا وبأ وه )١(

 40٠ ةنس ةرازولا يلبابلا يتلو” املو «4غ» ةنس شيجلا ناويد .*

 لافتعالا يف ةرازولا هل تررقتف « هلقتعاو يروزالا باحصأ ةلمج يف هيلع شبق

 ةلس فرصو « ءوسب يباب ضرعت اف 4. ةنس رخآلا عبر رهش يف هيلع علخو
 ( 49 ص ةرازولا لان نم ىلإ ةراشإلا ) خاله ةنس يفوتو ؛هإ

 (ل) ... لئاشق يذه ()
 (ل) ... فيك (©)

 (م) و (ع) رلع مو مهتم دلخ يف رع مل ()



 يناثلا ءزجلا

 د ةريحبلا برع رك

 0 2 علا 0 م

 تكرت ىقح (ه) ع) ةيجاس. سلا كك 2 00 ران ةلاول 0
 (م) و (ع) اهعذات (0)



 ارا تحال

 نكرلا ةباتشاب تن

 ٍلَوطلأَدَصح ينم ُدَجَلأ َميْمأَو ميلك َىآنلأ اولاط ثلا هذابآ
 يف ممساخُشسأ نأ م رك ذدايلملا تَدَلَخَو *اولاز :آ 1 ا ل

 ألا لع «”هيرمأنأو كس نم” لأ يفاع نيدك لأ

 )١( ص (م) مقر ةيشاحلا رظنا . يقوجللا كبلرفط هب ديرب )141(

 (مد عر ص
 (م) و (ع) ؟ لماكلاف (م)
 ( غ7 ص ةراشإلا ) يف رفلا ينأ ريزولا باقلأ نم : دحوألا لماكلا (؛)

 (م)و (ع) 6 ىجشما (0)

 (م)و (ع)او (0)
 (م) و ( عر ىلتلا ()
 (م) و (ع) نيرصاتلاو (م)



َ 

 ه2 اهنَع ملأ ان الو
 ِلمألاَو ضخ ءابترلأب هُتبِحَص

 (م)(ع) دع 0)
 (م)و (ع) يوت ()
 (ل) تيلجام (0)
 (ل) ةرثكق (:)
 (م) و (ع) لبجلا (ه)
 (م) ؟نيتساو ()



 سوُِكَح نبا ناويد

 خْ

 لئاضنلا ابأ كوللا زع حدعي لاقو

 ٍدْمق ريف صآلقلأ يج ْرْمَك وأ

 ع ٍت جالك ذأ
0 

 يسأل ْنَع

 انغأ رواج م نم أب

 خسانلا وبس نم وهو ٠ ةثامعرأو نيثالثو عست ةنس (م) و (ع) يف (0)

 (م) و (ع) يوادي (©)

 (3) وا اش ()
 (ل) يدعتلف (ه)

 (م)و (ع) مي ()
 هانتبثأ ام باوصلاو ( نيتّلح' ) خسنلا عيبج يف ()

 (م) و (ع) ؟ نالوسب ()



 لالخ يماق الملأ يماَع وب

 )١( ؟ ملاتخلا ةعدخ تمجعتساو )72(«
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 لازت ةامكلأ تعد اَذإ ىَح لهو ايلا ملح ل ل2

 لا بد وأ هاَدرَج ةَلاَيَد

 (م) و (ع) ؛ اوراغ (ه)



 لالشلأ

 لالَم"نَب كيب
 3 [ كَمْ لَو نت لاخلا 1 : .

 كيظأ ُدَقَك ٌماّيَصلْ ام

 (م) و (ع) ؟ تغفأ 0)

 (ل) ؟ لالض يأ (0



 (ل) لاشمألا ()
 (ل) ءاجرلا قرط ()
 (م) و (عررتفم (0)
 (ل) ارع نأ (ع) انغ (4)
 (عرابش ()

 يلاوقأ اًهدْع بارع ثدغأ

 لئثلتب ءتثآ نحلا ان
 لام هنأ ّإ يعل

5 
 أ يف دملأ تأو كلذ

 اص بوطخلا ضب

 و ٍةَقم يذ لَو ْنَع



 لاثمألا ةكيلك نامّيلأ اذ يف

 لكشإلاو لكفألا ةَموُدْنت

 (ل) يف تيبلا اذه دمي مل ()

 (م)و (عر هلل 9
 (ل) كام ةيأ (0
 ( سلخ مل ) لصألا يف (؛)



 ارت ّك تدح اقع لوفأ كل

 اودع ْذِإ لاَوْمألا َلَع ترجو ابنَ



8 

 هام اهلك داني ىرولأ تأ

 0 2 ”قدنم كنع ةايع فاتنات
 ةلماجت آل امتر كدت لل

 دلل لأ نع

 لئاو نابحسو يدايإلا ةدعاس نب سق' )١(

 6 كافه دج ع
 )و (ل) ابن ©

 0 ع) ازغ وو ()



 الع الو لطم هنود فلم

 للا نك كل اباو  ةكرسع ترفع نذل كلع و

 2 يدع لك كاوع

 (در يدع 0)
 (م)و ( ع) لفتلا ... ل

 ل يقوجلسلا نالسرا بلأ ضرألا كيلي ديرب (م)



 َدَمَك اذكلأ 0 الع اًهءارز

 رس نامل اَنبَأ ا

 َّ ترب تاماقم يف ُهَنْعَرَر
00 
 0 د



 َولأَق ثغرلا نآلئاقلا َكَماَم

 ءاقللا َدْنَب

 دع ىف اك تاه الأ
 ةكاحب

 لجَر "0 هلك فل

 كلذ بلك مافرشل تنين
 اوُلَأَو ام َكاَدَالْؤلَو ماعم ايي 3

 للكلا اهب تهاتنأ َدْنَب اتارِف اَئَمَراهي تَماَِيَنأ لاجلاوكشت

 (؟يثكف<) هلملو عسنلا عيمج يف اذك )١(
 ,أ ( اوّرغ) هلملو عسنلا عيمج يف انك ()

 (م) يف الو ( ع) يف تيبلا اذه دي مل (©)



 ةلغ

 اولَمُأ ام داسملا غلب الَو

 0م كنعتحاط حياطَملأ اَدإ محلل انه اد

 9 ىلدتلا رحب اي كضايح ىلإ اقباسَو

 لوطلا كمامنإ الك يف "01و خدم
 هزضخ بئاينأ يفرق حس كلل تَماَد قت نب

 هلبإلاو كيمأ "هيف لأ جارت .امكلكنم وع
 7 . | هدأ سرد بلا

 ْدَقَلَف تللذ ام ًاقرط ل

 الأ تَناَر الو

 امو نويعلا تا

 اةتيرأ ناس املا كشنج لاَ

 0 )اج
 (م) و (ع) و ملكنا ته



 (م) و (عر الصم ()
 نيب ىرقلا ةلص ىلإ لد( ت0

 م (/) مقر ةيعاحلا رظنا 5 2

 (م5) ص 6( حلاو (؟:5) س 0 احلاو (؟44)
 (م)و (ع) ؛ دير ©
 (ل) لضقلا يف ()



 (ل) لحتنيو ()
 (ل) ؟... بنطم ىتعا اف ()

 )د اف (0)

 (ع شماه) ًآماوقأ (؛)
 ءاحلا رظنا (ل )لاص نب دوم نب رصن (ه)

 (ل) ؟ ينا (2)



 ءاظلأ َنوُدَو

 لاب تاياتح ترفتغأ

 ىدتلا لإ فاضأ

 ][ ىواست ىتَح اهيدح عاشو

 و (ع) ... ىوهلا رشي مق ()
 (ل) كوذي الو (0
 (م) ؟ دوت (0)



 (ل) ؛ليم ()
 ( مو ع شماه) ”لولف“ (0)

 (ل) يوحت نمو (0)



 © ليصألا يأرلأ بحضأ نأ ىإ

 كن لب الدو اهرخاو تباَرتغأَو ٍدادتمأ اًهوأف

 اع لاني اًَرَع نم ةياغَو

 الو ل

 (ل) ىف تيبلا انه دمي 00)
 اةفامآدحاو ًاتيبنارطشلا لعجو :هيلييدلاردصوتيبلا اذهزجع(ل)نمطمس (؟)

 (م)و (ع) ... قفتحمل 0
 ا فرساانإ ()



2 

 ل را ا

2 
 تكرذَأ

 (ل) ةلوتب (0)
 (ماو ع) شماهم (ل) يلع (0
 (0 2 (عر فاهم ()
 (م) و (ع) ؛ يناطع (ه)



 لوشع نا ةاود

 ©3شويجلا ريمأ حدي لاقو

 نأ نيو الدي نأ كاوا تن
 ل لا 1

 وحن ”" سونامرأ جر. ل

 اوُلَجاع امل هورلأ يأر لا

 ىلري الم هيكل منع اول زيتساف

 اق حافّصلأ يذم اوُحَفْسَتْسأَو

00 
 أ وه (0)

 (م) نم ةديصقلا هذه ناونع

 مورلا كلم : سونامرأ (ع)



0 
 | قيم ام لرسم نود نم ٠ اؤأر ذهل دارملا لسرلا ملم

 هدوم د

 ري

 دتي لح ليذيو (الثباذج ةكر تم" 0 ل
 يف ضايب (؟)



 أ ماعتلأ ِرَذَو ايزل

 "دل دا 08 ا موب

 ثكلا ّمّصرْلا قرأ سيو

 (هنودر هلل ()
 (م ناهز القسم ()
 ( م شماهو ع) اهتفع (©)

 214) ص (5) مقر ةيشاحلا رظنا . ءىط ريمأ يناطلا جترفللا نب ناكح وه (ه)



 .صراَص مد

 راس فر رس لئن 0
 (ىكف) هلو اذك ()



 سونيك نإا ناوبد

 ةكَو موثأ ادام

 2 سور عياطلا بع

 العلا لكلا ينام ن1 نعناع َنالاَو

 الؤأ هيف ئفانكلأ سن
0 

 البس هْيلِإ قيرطلأ َدَجَو انك

 "الأ مم "بيتا كل نك

 )١( ىغولا ) هلملو اذك (
 (ىتب نلف هلو اذك (0)
 يلادجلا ةلودلا رصان دم ينأ ءدلاوب ١ هذه نوك نأ ربظألا (+ 0

 ا رظنا ٠ ًاضيأ ةلودلا رصانب بتقللا يلع ينأ هنبا ىلع اهئانثأ يف ىنثأ دقو

 او )«4٠( ص (1) مقر ةيشاحلاو (100) ص (1) مقر ةيشاحلاو (0؟) ص («) مقد
 ةديسق نم هلو ) : اذكه ( ل ) يف ةديصقلا هذه ناوتع نأ ىلع (ه5م) ص (؟) مقر

 رابتخالا ليبس لع اهضعب "الإ ةديصقلا هذه نم ( لا ( درب مو ( ةلودلا صان اهب حدي

 عال : ىتملو . ريل مابس نم ثلثا : بيق



 الطمي باَكَنَت دجتلا دامت 7 0 للا نا
 5 1 5 مق ن ب ديلا لَن اذ

50 3 
 الخ ضاّرعال ايو يبلاطل دوج لاَومَْلاب "© ركل اون

 / (م) و (ع) ةفمت نم (0)
 تيبلاو , فيحصت وهو ( هعاقب ) لصألا يف (©)
 (ل) يف درت ل ءدعب نيتيب عم تيبلا اذه (؛)
 (اوحلي الف ) هلماو اذك (ه)
 (م) ؟ اذاف ()

 (لو دجلا
 (ل) يف درت مل هدعب تايبأ ةتسو تيبلا اذه (8 0



5 
1 

 ادوج تضف كدوح اوذآل اذإ

 ع) ؟ البعو (م)

 تيبلا اذه (4)

 ف :كملحم اوُداَم ْنِإَو

 م
 مهعجشا

 ىلرثلاو لوكا مك

 ل21 0و ىدت

 اذإ

 نا د« دف
 الحمو افوخ تنمض مام

 هيف كرع تلم آلَ

 الذَع دولا يف دباس كنك



 ًالئفَو الو 0

 الع ككاملا كئاَنُح تأ

 مآ هي

 ع لك مراكمْل

 ِباَوَص الب مالكلأ لا
 ©© دلْسَك 3 6

 الف ءانركلا 3

 بلا اذه (0)
 او (نم) لسألا يف (©)

 . طقت نودب لصألا يف (؛)

 (ل) ىناتلا (0)
 (ل) يف تيبلا اذه دمي مل (0)

 (ملو(عر ؟ الصمر) (كز ال 00( د ( عر مسأ 4)



 ذنم فيس لك

 الف هادع تامأ نم

 ع بام دحم

 لع كيلا طاش ع

 رثأو

 .(هعي) ص (ع)

 (ل) يف ادي



 (م5(ل
 (ل) يف درت مل هدسب انيب 8 لا اذه )٠١(
 (امنز) اهلملو طقت الب اذك ) 0١

 فيحست وهو (اهسفت ) لصألا يف )1١(



 سوح نإ ناوبد

 ًالَصْمأَو اهف ْكّقلأ َلاَي

 الخأ ٍلّتلا ترطب يف امو

 هال انكلا 1 ماع

 ًالَجَو ةيجاو

 (الثع) اهلماو طن الب افك ()
 (رمقف) هللو اذك (0)



 داتا اىدَست نت عاَطَتسْمآذ

 وأ لَم اَذِإ نم ًالّوأ نك

08 



 تيك اهب

 الع دولا لع ئاتبَج ذأالإ
 لأ َنِكَلَو ِهْيإ

 امتلأ كيحداَحلا

 ( همس يف ) هلا ()



 َدَجْوَأَو

 عّودال

 المحن ا فيك ْبِحَاَك

 لكس نع نانا

 (م) البت نأ ()
 ( حرج اذإ) لصألا يف (0)
 (لاعو ) لصألا يف (©)

 (المات نأ) هلع (؛)

 هي يف) لمألا يف (ه)

 (كنيع ) لسألا يف )١(



 سوح نبا ناويد

2 

 اََئَلَحَو قاىلا ٌجَّجُح َكَمأَو

 اذإ داَيج

 امد ةسماست ناسك راحت

0 
 تْزَخ هاَرْوَّرلَأ َكِلاَم

 يرسل كلل ا 2

 اهو بيرق راَثلاب حاَماَيَو

 (م شماه) نمتلغ () ٠
 لصألا يف ()
 زام) » هد (©)

 الكلاب ةءالك لان سح هبل

 الجرأ بع را نميدنالا



 ُهِيفَص افكر يطَخ "”(ىاراجت)

 م لَ دك ناَمولْمَم نَماَمم

 اَوَتأَو لذَمل

 َتنياَعَمَحْنِإَو اففرت ناتاولافآ اًردق اذإ

 َباَبكْلأ امأ كَحْنِإَو ابحاج َكاَز َمانأْل ىخأذإ

 داو لأ اَدَواَج الو

 © هده نع اَعَرر الَو

 (م شماه) الغوت )١(

 (التخا ) لصألا يف ()
 ءو كلما ريطخو . ضايب ةملكلا هذه لحم (م)

 ثاحلا رظن

 ( وكزه ) اهلماو اذك (ه)



 سوح نبا ناويد

 يفت رشن

 [نقاتُم ف رخذلأ_شل تنك

 كِإَق ) ةءلكلا لعل لا يف ف 0(

 0 ابلماو اذك (؟)

 ( م و ع شماه) ىتلاطم (م)
 .أر : مأل نب ةثراح نب سوأ (4)

 ةينائدعلا برعلا





 مامإلا ةّدع كللل فطصم
 ( اهعم نمو ءىط ةعزه

 و (ع) هلأ (0)

 اه الإ (ه)
60 

 َلوْقَأ دا ىلا ُدْجَولَأَو

 امنم

 متع ام

 () ص )١( مقر ةيشاحلا رظنا يرب ”زتدلا نيكتشونأ وه (0)

 )ع(

2) 



 يناثلا ءزجلا

 هلم هذي مرا لثم مول

 ماسلا

 1١ ناسحإب ت

 علأو ناقل ليس ادإ كن

 اََساَدإ ات رمل لع يبي



 سوّدَح نبا ناوبد

 يو ل نأ رع

 ا ل هر ٌمْماَرَو ةنه

 امم َناكو ادرتع ةرمدلاو

 00 َينِع اديدح اوئاك ذو اوُراَص

 . ءارشحلا ةرجلا : مدَحلا ()

 (د) يف 0
 (م) ء (ع) ؟ ينام (0
 (ل) ؟ متو ()



 © ارشح اوناَكو تقل اع

 اهْنَتنَم شحم وأ هامور

 ع 1
 نولطصا ديني م

 2 دس ةادرطلا

 ل) ةفالش مهتيسنأ (1)
 . ريباتزلاو لحنلا ةعاج : مرشتحلا . (م) و (ع) ؛ امرسح (0)

 (ل) ىرثلا يد (0)

 دجتب لبج : علاتم (4)

 (ل) لئاغفلا يف (ه)

 ىلفذسو أجأ ام : ءىلط الج ()



 / ِرضاَوَنلَأ نع هامّسلأ َرْدَب

 نأ هنت ال أب

 نامزلأ َكَسْئاَقَو ىئَأَرَو اولكل أك علاطم 7ْتَعَبك

 ادنُم كلان اوبأ الو بط

 (م)و(ع)ر ترمخو ()
 نينليل ىلع لبج : ميو . سيق دالب يف لبج : مرمر ()

 ٠ ناسللاب ركذلاك ىلقلاب ر

 (ل) اظعتو ل



 امَرْحَأَو ٌماصَو ىَلَص

 احلم كِنَْمَد كار

 الَصَقَم

 امسلأ َنودام ضر '1 "يرمأ ل

 اسنأو ليمملا كوأ ْدَنَق ىطغأ

 ممألا نود ؛

 اللا يف

 (موعردجلا ()

 ا



 'ملَأ ضيب .تئألاب ْتََوَسَو

 نأ ةفالللأ دل

 مده ادام َكَدَج لاقهإ

 دأ امنأ ةلذلا

 . هبقح ىلإ ريعبلا ناطب نم دشي طيخ لايم

 )ل

 (م) و (ع) ارعلم (م)



 همتنللا لق ام “



 سود نا وايد

 .ظلأ يكستت ماما

 رودملا يف اميراعَم

 ءاقلا © تراطقلا ب

 َراصنأأ

 : مقرلا ()
 ريا ؛ مثلا (0)
 يئورلا اهلماع يأ« مداخلا ليئاخيم امثأ نابطق وه : نابطسقلا (م)

 لاقإ كا « هيب م ينتالقلا ناد

 © 1١18 س يجافملا ثانس نبا ناوب

 (00) س تس( مد ضال

 ءانأم هنارقأ لع مهتسي يذلا عاجشلا وهو





 3 هام سوح نإ ناويد
 26 تت ها

 / 0 كاَذأ كلذ نعو كلم كلم كلش

 ولأ ف كا .ىرت

 كتكمح ُدَكَو



 لأ َكولَدكيف عادنإلأب تس

0 

 حلاص نب لامت هتالو « يعكلا راج نب ةف



 سوّكَح نبا ناويد

 0ل) م

 (م)و ( ع) ءربقو عامي نإ ام ىدحلا
 (م)5(ع)
 (م) و (ع) مجعت



 يناثلا ءزجلا

 20؛سرع ةقولل أيس ىطتسأ اَذإَو

000 
 حاج

 ع َتنَحَد هنمو يرأ

 اهسوبع لاطَو تسع ىعولا اذإَو

 ا



 كاد 3 هوُقَل نم مجح

 ت وهو (شرع) لمألا يف )١(
 (ع) مهين (0)
 ممألا (م)
 نبا دز (؛)



 عم ةَرورض

 ام نهب نيكس

 ( مديد ) لصألا يف ()



 سوُجَح نإ ناوبد

 ملأ ةكتم بدنا

 )دنس دحلا دوم باكر
 ريدا اهيَلَع

 داعو , دالبلا يف اوقرفت نيطسلف نم قالمع داو ,ق : قلاملا ()
 : مث ةرجأو . دوه موق مهو ىلوألا برعلا نم ةلييبق

 (مر ؟ مست (0
 نب ينل ناك بيجن سرف : هيجولاو . هبنج ىلإ اهد ةبادلا بنج (4)

 انك لبإلا نم نالخ : متدشو ليدجو . ب قالو . عا
 برضي رذنلا نب نامعنلل

 ةدئابلا برعلا نم يح



 لا ى دكلاتا ا

 م دلع قون ناكات

 )١( ميتي) لمألا يف (
 )( (ع)رتمو دوأ



 سوي نبا ناوبد هما

 .,ءرصق-« ”ديعلاو

 ِهبَو اهب دَمْساَف

 تاّوعدلأ

 ا
6 

 داجاو نامل تسلا كاد

 ٌةَحْبِب كتارئأك داتكلا َداَز

 ترد ُلَهَو ٌمالكلأ َكِيفَعاَطْأَو

 ُدَقاَو



 لتللا يناتك لاو ةقاخ ٌردملَأَو هايلملا 3

 م بزر ايفَو ضاق بذجلايفَو ًانمرعم بوملا نع آلإ اهثلن اف

 اَداَأ ماَدقإَو دوُجَو َةَلالَج الثأ ْفاَصْنِإَو ةفانَع

 كلم ىلثلأ اًذدل

 طقأو الف بعدل

 (داعر لمألايف () ٠
 (هع) اهلا (0)
 (م) تلذام (0)

 ١ ىوضد (؛) ليج :



 مسح لاّزاَمَ

 وهو ( نامط ) لصألا داوق دحأ يرفظلا
 ١/, بحلا ةدبز » يريزدلا نب



 يناقا هولا

 مورلا كلم : ليئاخيم )١(





 يناثلا ءزجلا

 ْدَهَو ءايبن آل لمَ تّزح دق

 0 مرلأ ماب

 مق ع
 هلضا 78 قلطأيفىدت

 ل آطلاَخ ىت | امدلأَو

 (ل) كلا سأد ()

 () د (عز دن 0
 (ل) لف (0)
 (لز انا (4)
 (م) شماهو (ع)و (ل) قئازحلا (ه)
 (ل) كنايح نم (5)



 مانألا َتْنََب



 هك ناحل

 هئالا 017

4 
 مكخإ "13 هبيكحل

0 
 ٌماَسناْلا قدْصَت نأ

 ُماَوَدلَاَو

 (م) و (ع) سباع ()
60 
 (ع) يف ةءورقم ريغ ةملكلاو (م) تيغلأ (4)
 (م) ١ تقحتسا ام ()



 مآ وصولا دس و

328 

 60 2 (ع) ريس 0)
 : 1 (م) و (ع) ؟ مومي نأ ()
 باحصأ نم هاحصفلا دحأ ناك يلكلا ديلولا نب شرألا وه (م)

 و ًاركش هلوح ناك نم دجس 0 او : كللا دبع نبا
 هو انأ تدجس دقو دوجسلا نم

 ه امأو ؛ليزج ءاط

 نإ هل لاقف ؟ دجسأ اذام ىلعف ةفالخلا كريغت نأ فاخأ انأو ةي
 ةمذو هللا ةمذ كل هل لافق . معن لاقق ؟ تركذ ام وه دوجسلا نم كمنم يدلا
 . نك 1 دل هوجسلا باط نآلا : لاق. كيلع ريغأ ال نأ وسر
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